
Zbliżają się żniwa. Warto więc zadać sobie pytanie, czy jesteśmy na nie gotowi, a wła-
ściwie nasz sprzęt żniwny. To już ostatni dzwonek, aby dokładnie go przejrzeć i w miej-
scu zużytych części zamontować nowe.

Oczywiście najpierw musimy sprawdzić, co w naszym kombajnie jest po prostu po-
psute i co już wyeksploatowane do granic możliwości. O ile z tym pierwszym nie powin-
niśmy mieć problemów, o tyle odnalezienie podzespołu działającego na granicy wytrzy-
małości wymaga sporo zachodu. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość i krok po kro-
ku sprawdzać wszystkie podzespoły. Ten czas na pewno zaprocentuje, bo nawet jeśli nie znajdziemy nic niepo-
kojącego, oznaczać to będzie, że w czasie żniw ryzyko awarii jest małe. Natomiast w przypadku wątpliwości, czy 
daną część wymienić czy pozostawić na jeszcze jeden sezon, to lepiej zastąpić ją nową. Obowiązuje tutaj zawsze  
zasada – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Postoje kombajnu w czasie żniw – zwłaszcza gdy pogoda nie dopisuje – są 
po prostu drogie i denerwujące. 

Pamiętajmy jednak, że podczas żniw potrzebujemy nie tylko kombajnów. Zebrane ziarno trzeba jeszcze dostar-
czyć do silosu. Dlatego sprawdźmy środki transportowe. Sprawne przyczepy są równie ważne jak sprawny kom-
bajn. Uwagi wymagają koła, hamulce, hydraulika wywrotu skrzyni ładunkowej oraz jej szczelność. Nie zapomi-
najmy również o plandekach, gdyż gwałtowny deszcz może nas zaskoczyć zawsze i wszędzie.

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Gotowość żniwna

W NUMERZE:

Ok³adka: Prasa zwijająca 
stałokomorowa John Deere F440M

Zdjęcie: firmowe

W SKRÓCIE
 4 Karuzela konkursu TOTY rusza ponownie 
 4 Porównaj na Opolagrze
 5 Z miniciągnikiem w prezencie
 6 Mniej niż w marcu
 6 Agro-Farma po raz drugi
 6 Banaś, następca Kubicy
 6 Z New Holland do Włoch
 8 Wiosna z John Deere

 8 Medal dla Grene
 9 25-lecie fi rmy Metal-Fach

 9 Gąsienicowa fl ota

NOWOŚĆ
10 Czterobelkowy Rollomaximum XL
10 Wodny klimatyzator
10 Forterra HD
10 Giraff a do rowów 

CIĄGNIKI
14 Złoto za pierwsze miejsce

20 Przekładnia dla każdego
22 Szczelina w mieszku
24 Argentyńska Pampa
26 Praktyczna Valtra T121

TEST
16 Typowy koń pociągowy

PREZENTACJE
12 Stała i zmienna komora
29 Pole na niebiesko

32 Zasieje zboże i kukurydzę

36 Zawieszanym łatwiej zawracać
39 Nadciąga nowe holenderskie Tornado!
40 Hiszpańskie ślimaki
44 Master z STS-em
46 Trzy sposoby zbioru
49 Firma Annaburger z Annaburga
52 Big X i TX
56 Bez grzyw

60 Z łąki do pyska
62 Przyszłościowe rynki wschodnie
66 Testowane w kamieniołomie
68 Mniejsze, ale dokładniejsze

Prenumerata tel. 52 584 17 40, 52 584 17 57
prenumerata@apra.pl
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